אויף תיכף ארויסצוגעבן11/12/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט "אדיראנדעק מעק" וועט דינען אלס אפיציעלע מעסקאָ ט פאר לעיק
ּפלעסיד  FISU 2023וועלט אוניווערסיטעט שפילן
מעסקאָ ט געשאפן לויט׳ן דעזיין פון קריסטינע אינגעראווסקי ,פארמינגטאן געבוירענע און
סאָ פאָ מאָ ר ביים ׳פעשען אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע׳
באלד  150סוּבמישענס ערהאלטן פון איינטרעטער לענגאויס  35קאונטיס
מעסקאָ ט בילדער צו באקומען דא
גאווערנער האקול האט היינט אנאנסירט אז ׳אדיראנדעק מעק׳ וועט דינען אלס די אפיציעלע מעסקאָ ט
פאר די לעיק ּפלעסיד  FISU 2023וועלט אוניווערסיטעט שפילן .דער מּוס מעסקאָ ט איז לויט׳ן דעזיין פון
קריסטינע אינגעראווסקי ,א סאָ פאָ מאָ ר ביי דער ׳פעשען אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע׳ און א געבוירענע
אין פארמינגטאן ,אנטעריאו קאונטי .׳אדיראנדעק מעק׳ וועט זיין א שטארק אנזעעוודיגע סימבאל פון די
שפילן ,וועלכע ציען אן אודיענץ פון איבער דער גארער וועלט .׳מעק׳ וועט ערשיינען אין פארשידענע
פארעמעס ,אריינגערעכנט א לעבעדיגע כאראקטער אין א קאָ סטיּום ,אויף צו פארקויפן אלס שפילצייג,
געשטאפטע סחורה׳נע חיות ,קליידונג און אנדערע אנדענק חפצים און אין רעקלאמירונג מאטעריאלן.
דער לעיק ּפלעסיד  FISU 2023וועלט אוניווערסיטעט שפילן זענען באשטימט פאר יאנואר 12׳טן ביז
22׳סטן .2023
"ניו יארק סטעיט האט א שטאלצע טראדיציע פון אויפנעמען אינטערנאציאנאלע פארמעסטן ,און מיר
קוקן ארויס אויף אויפצונעמען קאלעדזש ספארטלער און קאָ טשעס פון איבער דער וועלט צו לעיק
ּפלעסיד און די אדיראנדעקס פאר די  FISUוועלט אוניווערסיטעט שפילן אין  ",2023האט גאווערנער
האקול געזאגט" .די מעסקאָ ט דעזיין פארמעסט איז געווען אן אייגנארטיגע וועג פארצושטעלן די
טאלאנט און שאפערישקייט פון ניו יארקער ,און איך וויל גראטולירן קריסטינע אינגעראווסקי אויף איר
געווינענדע דעזיין".
אלס דעם מעסקאָ ט פאר די שפילן ,וועט ׳אדיראנדעק מעק׳ העלפן ארויסווייזן די שיינקייט ,חן ,און
ספארט טראדיציע פון ניו יארק׳ס אדיראנדעקס .׳מעק׳ שטייט זעקס פיס הויעך און האט א כאראקטער
אזוי גרויס ווי דעם ראיאן וועמענס נאמען עס טראגט .דורכאויס דעם ווינטער קען ׳מעק׳ געזעהן ווערן
אויף די סלאָ ּופס פון ווייטפעיס און גאָ ר מאָ ונטענס אדער סקעיטינג ארום הערב ברוקס ארענא ,און די
זומערס רעכענען אריין טרענירונג מיט עטליכע פון די בעסטע ספארטלער ביי די ערשטראנקיגע
איינריכטונגען .׳מעק׳ פירט זיך אויך זיך אפרוען אביסל ,דורך זיך ארומקוקן אין די פילע שאָ ּפס און
אייגנארטיגע רעסטוראנטן דורכאויס די נארט קאנטרי קאמיוניטיס; הייקינג צו עטליכע באליבטע
הערבסט געוועקס; און כאפן א שווים אין איינע פון דער אומגעגנט׳ס לעיקס און וואסער-וועגן צו געניסן
פון אביסל פישכאפן .דער מּוס סימבאליזירט דאס שענסטע און דאס בעסטע וואס ניו יארקערס און די
אנטיילנעמענדע ספארטלער האבן אין אלגעמיין :שטארקייט ,קוראזש און אנטשלאסנקייט.

קריסטינע אינגעראווסקי ,מעסקאָ ט דעזיין פארמעסט געווינער ,האט געזאגט" ,עס איז מיר א כבוד
צו האבן מיין מעסקאָ ט דעזיין אויסגעוועהלט פאר דער  FISUווינטער וועלט אוניווערסיטעט שפילן אין
 2023אין לעיק ּפלעסיד .׳אדיראנדעק מעק׳ איז ביי מיר טייער צוליב וואס איך האבן פארברענגט פיל
צייט אין פארלויף פון די יארן מיט מיינע גרויס-עלטערן און פאמיליע וועלכע וואוינען אין לעיק ּפלעסיד.
איך האב געוואלט אפכאפן די מאיעסטעטישע שיינקייט און כאראקטער פון דעם אדיראנדעק ראיאן .עס
איז נישט דא קיין שום זאך מער בא׳חן׳ט ווי אן אדיראנדעק מּוס צו סימבאליזירן און פייערן דער גייסט
פון פריינטליכע ספארטלער פארמעסטערישקייט אין לעיק ּפלעסיד".
אום מערץ ,האט ניו יארק סטעיט איינגעפירט א פארמעסט צו זוכן דעזיין המצאות פאר א מעסקאָ ט צו
סימבאליזירן די לעיק ּפלעסיד  2023וועלט אוניווערסיטעט שפילן .ניו יארקער זענען דערמוטיגט געווארן
אריינצוגעבן מעסקאָ ט דעזיין מוסטערן וועלכע כאפן אפ די קאלעגישע גייסט פון דער אינטערנאציאנאלע
פארמעסט און די הערצער פון ניו יארקער .באלד  150מוסטערן זענען ערהאלטן געווארן פון
איינטרעטער פארטרעטנדיג  87קאמיוניטיס לענגאויס  35באזונדערע קאונטיס אין ניו יארק סטעיט .נאך
א פובליק וואָ ּוט אויף דעם ׳איי לאָ וו NY׳ וועבזייטל ,זענען  10מוסטערן אריבערגעפירט געווארן צו א
סעלעקציע קאמיטע פארטרעטנדיגע אקאדעמיע ,רעגירונג ,טוריזם און ספארט .אלס די
אויסדערוועהלטע געווינער ,וועט אינגעראווסקי באקומען א  5,000דאלערדיגע קעש פרייז.
לעיק ּפלעסיד מעיאר ארט דעוולין האט געזאגט" ,מיר קוקן ארויס אויף אויפצונעמען די לעיק ּפלעסיד
 FISU 2023וועלט אוניווערסיטעט שפילן מיט אונזער שכינות׳דיגע קאמיוניטיס ,און פארשטעלן די
אדיראנדעקס אויף אן אלוועלטליכן סטעידזש .מיר נעמען אויף מיט צופרינדהייט ׳אדיראנדעק מעק׳ אלס
דער מעסקאָ ט וואס וועט אמבעסטן סימבאליזירן די נארט קאנטרי פאר די שפילן".
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ וויצע פרעזידענט און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם ראס
די .לעווי האט געזאגט" ,דער לעיק ּפלעסיד  FISU 2023וועלט אוניווערסיטעט שפילן וועט זיין א
גרויסע געלעגנהייט פאר אן אלוועלטליכע אודיענץ צו עקספלארירן און דערשפירן דעם ראיאן — און
׳אדיראנדעק מעק׳ וועט אונז העלפן אויסציען דער אויפנאמע .דער ראיאן איז א גן עדן פאר ווינטער
ספארט ,מיט בערג אזוי דרייסט און מאיעסטעטיש ווי דער מּוס וואס וואוינט אינדערינען ,און מיר דאנקען
קריסטינע אינגעראווסקי פאר איר געוואלדיגע מעסקאָ ט איינפאל".
אָ לימפיק ראיאנישע דעוועלאפמענט אויטאריטעט פרעזידענט און  CEOמייק ּפרעט האט געזאגט,
"׳אדיראנדעק מעק׳ איז אן אויסגעצייכנטע אמבאסאדאר פאר די קומענדע  FISUוועלט אוניווערסיטעט
שפילן .׳מעק׳ פארטרעט די געזונטע גייסט פון די אפען-לופטיגע פארוויילונג פאר יעדן ,וועלכס בליעט
לענגאויס די אדיראנדעקס און ביי אלע ORDA׳ס צונויפקום-פלעצער".
אדיראנדעק נארט קאנטרי סּפאָ רטס קאָ ונסיל עקזעקיוטיוו דירעקטאר אשלי וואלדען האט געזאגט,
"דער מעסקאָ ט איז א סימבאל פון די שפילן .׳אדיראנדעק מעק׳ ברענגט לעבן צו די שפילן דורך
פארטרעטן די פרייד ,גייסט ,אנטשלאסנקייט און ספארט פון די שפילן ,די נארט קאנטרי און דעם ראיאן".
׳אדיראנדעק מעק׳ וועט ארויספארן אויף א טור ארום ניו יארק סטעיט ,הייבנדיג באוואוסטזיניגקייט
איבער די לעיק ּפלעסיד  FISU 2023וועלט אוניווערסיטעט שפילן און דער נארט קאנטרי ראיאן .דער
פובליק קען "זיך טרעפן מיט ׳מעק׳" ביי די פאלגענדע ערשיינונגען ,און נאך וועלן ווערן געמאלדן:
• שבת ,נאוועמבער 13׳טן ביי מט .וואן האעווענבערג  12:30 -ביז  2:00נאכמיטאג
• שבת ,נאוועמבער 20׳סטן ביי דער סקענעקטעדי האָ לידעי פאראד  5:00 -נאכמיטאג
• פרייטאג ,נאוועמבער 26׳סטן ביי ווייטפעיס מאָ ונטען
• שבת ,נאוועמבער 27׳טע ביי גאר מאָ ונטען

מער געלעגנהייטן "זיך צו טרעפן מיט ׳מעק׳" ווערן פלאנירט און וועלן געמאלדן ווערן דא.
אין מערץ  2018איז לעיק ּפלעסיד אויסגעוועהלט געווארן דורך אינטערנאציאנאלע אוניווערסיטעט
סּפאָ רטס פעדערעישען צו האלטן די 31׳סטע ׳אוניווערסיאד׳ .די  FISUוועלט אוניווערסיטעט שפילן איז
אן אינטערנאציאנאלע סּפאָ רט און קולטורעלע פארקומעניש יעדע צוויי יאר אין אן אנדערן שטאט .די -11
טאגיגע פארמעסט ציעט  2,500קאלעגישע ספארטלער און קאָ טשעס פאר פארמעסטס אין פארשידענע
דיסציפלינען אריינגערעכנט אלפיין ,פריסטייל און קראָ ס-קאָ נטרי סקיאינגּ ,בייאטהלאָ ן ,סּפיעד סקעיטינג,
קורלינג ,פיגור סקעיטינג ,האָ קי ,שאָ רט טרעק סּפיעד סקעיטינג און סנאָ וּבאָ ורדינג .די שפילן וועלן
אויסניצן פילע ארטיגע סּפאָ רט איינריכטונגען ,אריינגערעכנט די אָ לימּפיק צונויפקום פלעצער
פארוואלטעט דורך .ORDA
ניו יארק איז די איינציגסטע סטעיט אין אמעריקע צו האבן געהאלטן די  FISUוועלט אוניווערסיטעט
שפילן ,און  2023צייכנט אפ די צווייטע מאל וואס לעיק ּפלעסיד האט געשפילט אלס אויפנעמער .די
נארט קאנטרי קאמיוניטי איז פריער געווען די אויפנעמער פון די שפילן אין  ,1972און באפעלאו איז
געווען דער ארט פון די זומער שפילן אין .1993
ניו יארק סטעיט האט אנטשלאסן באלד  240מיליאן דאלער אין פינאנצירונג צו שטיצן די סטעיט׳ס
ּ ORDAפראָ ּפערטיס .די פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען אין קאפיטאל פראיעקטן פארבעסערן די
אינפראסטרוקטור פון  ORDAאיינריכטונגען צו פארזיכערן אז זיי קענען פארזעצן ווייטער צוצוציען און
שטיצן גרויס-פארנעמיגע ,אלוועלטליכע פראגראמען ,און טראנספארמירן די איינריכטונגען אין די ערטער
אויף גאנץ-יעריגע אטראקציעס .דאס רעכנט אריין א נייע  30,000סק .פוס מט .וואן האעווענבערג בעיס
לאָ דזש ,די ערשט-פון-איר-סארט מט .וואן האעווענבערגג מאונטען קאָ סטער ,און די אָ לימּפיק
דזשאָ מּפינג קאמפלעקס זיּפ ליניעס און גאנדאלע .אין צוגאב זענען נייע פראסט רעילס מיט LED
באלייכטונגען אינסטאלירט געווארן אויף די  100HSאון  128HSסקי דזשאָ מפס ,פארזיכערנדיג
דערמיט א גלאטיגע און פארלעסליכע דזשאָ מּפינג אויבערפלאך אפגעזעהן די ענדערנדע וועטער
אומשטענדן.
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